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Technische vragen en antwoorden AB 18 december 2019 
 

  
3.1 
 

Vaststellen Nota Voorkeursalternatief van de gemeente Drimmelen  
In de vergadering van het algemeen bestuur van 18 december as ligt de 

besluitvorming voor om van 11 afgekeurde dijktrajecten in Terheijden het 

voorkeursalternatief (VKA) vast te stellen. Met het vaststellen van de 

voorkeursalternatieven wordt de oplossingsrichting bepaald van de dijkverbetering. 

In de volgende fase, de planuitwerkingsfase, wordt de oplossingsrichting nader 

uitgewerkt. Hiervoor zal nader onderzoek verricht moeten (profielinmetingen 

situatie, bodem, geohydrologisch) om tot een ontwerp te kunnen komen. In dit 

proces worden samen met  bewoners hun wensen besproken en waar mogelijk 

meegenomen.  

 
Nadat de oplossingsrichting van de VKA’s  zijn uitgewerkt tot een ontwerp, wordt 
een ontwerp projectplan waterwet (PPWW) opgesteld en de PPWW procedure 
gevolgd. In deze procedure is inspraak mogelijk. Nadat het PPWW is goedgekeurd 

door het AB en hieraan opvolgend door de provincie, kan de uitvoering gestart 
worden. 
 
In de fase om te komen tot een ontwerp wordt ook meer zicht gekregen op de 
kosten. Met betrekking tot de krediet verlening is de planning om aan het AB in 
februari 2020 een krediet voor de planuitwerking voor te leggen. Een 
uitvoeringskrediet is aan de orde aan het einde van de planuitwerkingsfase. 

 
Fractie Water Natuurlijk 
Vraag 
Wanneer komt het vernieuwde VKA van Breda-Haagse Beemden weer op de AB-tafel 
ter besluitvorming? 
Antwoord 

Naar verwachting in de vergadering van het algemeen bestuur van februari 2020. 

 
Vraag 
Hoe is de gemeente Drimmelen bij het VKA betrokken als het gaat om kosten van 
aan te leggen dijken, ‘muurtje-op-L-wand’ etc? De gemeente heeft immers in 
Terheijden de wijken Markkant en Bastion vanaf de ’70-er jaren zo dichtbij het water 
laten aanleggen en is dus mede verantwoordelijk voor de nu ontstane lastige situatie 

inzake VKA (weinig ruimte voor dijken of varianten). Oftewel: wat kosten de 
verschillende scenario’s de gemeente? 
Antwoord 
De wijk is in de jaren ’70 conform geldende beleidsregels aangelegd. De ontstane 

situatie inzake VKA met de beleidsregels van 2019 kan voor wat betreft kosten niet 

worden verhaald op de gemeente Terheijden met dien verstande dat het waterschap 

het project gaat aanleggen onder het adagium ‘sober en doelmatig’. Alle zaken die 

als extra eisen en wensen (dus bovenop het ‘sober en doelmatige’ ontwerp) vanuit 

de gemeente Terheijden zijn te bestempelen zullen uiteraard wel in rekening worden 

gebracht bij de gemeente Terheijden.  

 
Vraag 

Kunt u ons beschrijven hoe het informatie-/participatieproces is aangepakt en 
uitgevoerd? Welke bijeenkomsten, wanneer, met wie (dijkinspiratieteams, 
bewoners), en de bijbehorende vormen (brieven, inloop, etc.)? wij vragen hier dus 
om een procesbeschrijving. 
Antwoord 
Het communicatie- en participatieproces is uitgevoerd op basis van het ‘Strategisch 
communicatie- en participatieplan’. Voor de opgave in Terheijden zijn de in 

onderstaande tabel opgenomen communicatie- participatiemomenten georganiseerd. 
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Van het DIT en de gesprekken met (groepen) stakeholders zijn verslagen gemaakt 

die in conceptvorm ter becommentariëring zijn aangeboden en vervolgens definitief 
gemaakt. 
 

Datum Bijeenkomsten/ 

informatievoorziening  

Toelichting 

21-11- 2017 Eerste bewoners 

informatieavond 

Terheijden 

Presentatie over de opgave en oproep tot 

deelname aan het DIT 

15-03-2018 DIT 1 Presentatie 

dijkinspiratieteam 

Terheijden  

Opgave en doel van het DIT 

04-04-2018 Livegang METT website Op deze website zijn inhoudelijk rapporten 

te vinden en de nieuwsbrieven  

Juli 2018 Digitale nieuwsbrief Stavaza 

8-11-2018 Algemene inloopavond 

voor bewoners 

Inloopavond waarin de kansrijke 

alternatieven zijn gepresenteerd 

11-09-2019 DIT 2 Terheijden  Toelichting op proces en bespreking van 

mogelijke alternatieven waaronder 

demontabele keringen 

24-10-2018 Huiskamergesprek 

Bastion Terheijden 

Toelichting op proces en kansrijke 

alternatieven waaronder demontabele 

keringen.  

Dec 2018 Digitale nieuwsbrief Stavaza 

17-04-2019 Agrariërs buitengebied Toelichting op proces en ‘vee op de kering’ 

Mei 2019 Digitale nieuwsbrief Stavaza 

21-05-2019 Huiskamergesprek 

Bastion Terheijden 

Toelichting op het beoordelingskader en op 

het toegestuurde HKV rapport op 

demontabele keringen 

04-09-2019 Huiskamergesprek 

Bastion Terheijden 

Toelichting op het concept NBKA 

Drimmelen waarin beoordeling 

alternatieven Bastion wordt toegelicht – 

demontabele kering valt af 

12-09-2019 DIT 3 Terheijden  Bespreking concept NBKA en de  

voorkeursalternatieven en advies vanuit 

het DIT 

03-10-2019 Agrariërs buitengebied Bespreking concept NBKA en het 

voorkeursalternatief  

Okt 2019 Digitale nieuwsbrief Stavaza 

25-11-2019 Bijeenkomst Comité 

Markkant 

Informatieavond over voorkeursalternatief 

Markkant 1+2 en Markkant 3  

10-12-2019 Algemene inloopavond 

voor bewoners  

Informatieavond over beoordeling 

alternatieven en de voorgestelde 

voorkeursalternatieven 

2017-2019 Individuele 

keukentafelgesprekken 

Onder meer bewoners, agrariërs, bestuur 

IJsvereniging Terheijden, Bestuur 

Roeivereniging Breda  

 
Naast bovengenoemde bijeenkomsten en informatievoorziening is er in het proces 
regelmatig (circa 1x 4 weken) ambtelijke  en bestuurlijk overleg (circa 1x per 6 
weken) geweest met de gemeente Drimmelen 
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Vraag 

Hoe worden DIT samengesteld? Zijn de participanten vertegenwoordigers van 
specifieke achterbannen? Zo nee, hoe komt het waterschap dan van weging in een 
DIT tot een voldoende draagvlak bij allen? 
Antwoord 
Tijdens de eerste informatieavond is een oproep gedaan om deel te nemen aan het 
DIT. Deelnemers is gevraagd om op persoonlijk titel (dus niet vanuit een specifieke 
achterban), vanuit een algemeen belang en een objectieve blik, input te leveren en 

met ons de voorkeursalternatieven af te wegen. Daar waar vanuit de DIT leden is 
aangegeven dat er een specifieke achterban meer informatie wenst, is dat buiten het 
DIT georganiseerd (bewoners Bastion, agrariërs buitengebied, bewoners Markkant 
1+2). In het DIT is gepeild hoe men aankijkt tegen een bepaald alternatief, met de 
volgende beoordeling in de weging: 
Positief: alternatief komt volledig tegemoet aan zaken die van belang zijn voor 

externe stakeholders; 
Neutraal: alternatief komt ten dele tegemoet aan zaken die van belang zijn voor 
externe stakeholders; 
Negatief: alternatief komt niet tegemoet aan zaken die van belang zijn voor externe 
stakeholders. 

De combinatie van uitkomsten uit het DIT en de individuele gespreken heeft de 
uiteindelijke beoordeling bepaald   

 
Vraag 
Wij menen op de kaart te zien, en uit de tekst op te maken dat de voorstellen voor 
strekkingen 1, 2 en 3 in Terheijden nu verschillende, niet doorlopende constructies 
opleveren: strekking 1 en 2 is met muurtje en L-wand, dan komt er een deel waar 
geen dijk of anderszins wordt aangelegd (huizen staan ietsje verder van het water 
af), dan strekking 3 met een dijklichaam dat binnenwaarts versterkt wordt. Kortom, 

er zal een gat tussen de aan te leggen keringen zitten. Waarom is dit? Bij 
overstroming gaat het water toch gewoon door dit gat de wijk in. Kunt u dit 
uitleggen? 
Antwoord 
Bij Markkant, tussen strekkingen 1+2 en strekking 3, ligt een dijktraject met 
bebouwing van de straat Vliethof. Dit gedeelte is in de toetsing goedgekeurd en 

voldoet dus aan de toetsnorm. Om deze rede hoeft hier geen versterking plaats te 
vinden.  

 
Vraag 
Is in de VBC dit plan besproken op het onderdeel paaiplaatsen? Is Sportvisserij ZW-
NL hier advies over gevraagd? Volgens de bewonersbrief van Markkant is de 
berekening van het waterschap op het aantal meters paaiplaats niet juist en zou het 

om veel minder gaan als er toch buitendijks versterkt wordt.  Het grootste deel van 
de paaigeul kan dan ins tand blijven. Hoe kijk het DB tegen deze berekening aan? 
Antwoord 
Het voorkeursalternatief is niet besproken met de VBC en sportvisserij ZW-NL is niet 
om advies gevraagd. De paaiplaatsen en EVZ zijn ingericht met een ecologische 
doelstelling vanuit de opgave KRW. Met beide partijen zal in de volgende fase van 
planvoorbereiding worden gesproken  

 
Voor Markkant 1+2 is de totale lengte van 620 meter. Markkant 1 heeft een lengte 
van 235 meter paaiplaats en Markkant 2: 385 meter. Als gekozen wordt voor een 
buitenwaartse versterking zal in de planuitwerkingsfase nader worden bekeken 
welke lengte van de paaiplaats moet worden gecompenseerd.     

 

Vraag 
Zijn er harde deadlines te halen inzake deze besluitvorming? Oftewel, waarom kon 
dit niet naar het nieuwe jaar doorgeschoven worden? 
Antwoord 
In de planning van het project Verbetering Regionale Keringen-MDV wordt naar de 
eindmijlpaal van 2023 gereed gewerkt. Een onderdeel van de planning is om parallel 
aan de vaststelling van de VKA’s door het AB op 23 okt (gemeente Steenbergen, 

Breda, Etten-Leur, Moerdijk) en 18 december as. (gemeente Drimmelen) de 
volgende fase; Planuitwerkingsfase voor te bereiden. Om dit proces voorspoedig te 
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laten verlopen en voortgang te behouden is besluitvorming van het AB in december 

2019 noodzakelijk. 
 
Vraag 
Waarom is agrarisch medegebruik in Terheijden Buitengebied zo lastig te realiseren? 
Waarom niet gewoon toestaan onder voorwaarden? 
Antwoord 
Een deugdelijke grasmat is een essentieel onderdeel van een veilige waterkering en 

daarmee van groot belang voor de veiligheid van het achterliggende gebied. Uit de 
tweede toetsing van de regionale keringen is gebleken dat de grasmat vaak niet aan 
de gestelde normen voldoet. Een belangrijke oorzaak voor de beschadigingen aan de 
grasmat of een onvoldoende ontwikkelde grasmat is het beweiden met koeien en 
paarden. Daarom zal na de verbetering van de regionale kering in het project VRK – 
Mark Dintel Vliet strenger worden toegezien op handhaving van al sinds jaar en dag 

in de Keur opgenomen regelgeving.   
 
Wel zal de komende jaren tot aan de daadwerkelijke start van de 
dijkverbeteringswerkzaamheden, met de betreffende agrariërs in het buitengebied 
Terheijden, worden verkent op welke wijze agrarisch medegebruik op de nieuwe dijk 

waterkering kan worden gefaciliteerd, zodat de waterkering onderdeel kan blijven 
uitmaken van de bedrijfsvoering. Dit kan dan gaan om een bepaalde wijze van 

uitrastering, overgangen over de waterkering en bemesting en maaien. Ook 
bespreken we de mogelijkheid tot aankoop van de ondergrond door het waterschap 
en subsidieregelingen voor het beheer (b.v STIKA-regeling). Het uitgangspunt blijft 
daarbij dat er behalve schapen geen koeien en paarden op de kering mogen. 
 
Fractie Partij voor de Dieren 
Vraag 

In deze memo wordt over de betreffende VPP gesteld: “Het is een van de weinige 
goed functionerende paaiplaatsen in het systeem.” Dit vraagt om nadere toelichting. 
Hoeveel paaiplaatsen zijn er in het Mark-Vliet systeem aangelegd, en hoeveel 
daarvan werken wel en niet goed? Wat is de reden dat bepaalde paaiplaatsen niet 
werken? 
Antwoord 

Binnen het Mark-Vlietsysteem zijn op dit moment 50 paaiplaatsen aanwezig. Vanuit 
een eerste analyse uit 2013 is naar voren gekomen dat 10 vispaaiplaatsen niet 

voldoen aan de maatvoering om extensief onderhoud uit te voeren, wat neerkomt op 
20% van het totale areaal aan vispaaiplaatsen. De werking van de paaiplaatsen is 
destijds, in verband met de beperkte gegevens die voorhanden waren, voornamelijk 
gebaseerd op de dimensies en ligging van de paaiplaatsen t.o.v. de zon.  
 

Vraag 
Hoe goed werken paaiplaatsen die door het waterschap Brabantse Delta zijn 
aangelegd? 
Antwoord 
Voor het Mark-Vlietsysteem is geen uitvoerig onderzoek naar de werking van 
paaiplaatsen uitgevoerd. Het paaigebied bij de Binnenschelde is wel onderzocht en 
werkt goed. 

 
Vraag 
Wat is het beleid wanneer een paaiplaats niet naar behoren/verwachting werkt? 
Antwoord 
Daar is op dit moment geen beleid voor. Als uit bijvoorbeeld metingen blijkt dat er 

knelpunten zijn, dan kan de afdeling Advies & Monitoring dit aankaarten bij de 

afdeling Beheer & Bediening die eventuele verbeteringen in de programmering 
kunnen meenemen (of bij de afdeling Onderhoud als het met regulier onderhoud 
verbeterd kan worden). 
 
Fractie Ons Water/Waterbreed 
Vraag 
Graag ontvangen wij het rapport van het onderzoek uit 2013 waaruit blijkt dat de 

paaiplaatsen goed functioneren.   
Antwoord 
Zie bijlagen bij de technische vragen: 
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- Memo ‘Beoordeling paaigeulen Mark-Vliet, d.d. 22 okt 2013’ 

- Memo ‘Advies te handhaven paaigeulen en prioritering onderhoud’, d.d. 12 
dec 2013 

 
Vraag 
Wanneer zijn de nieuwe paaiplaatsen in de Vierde Bergboezem aangelegd (zuidzijde 
Mark, tegenover Markkant)?  
Antwoord 

In 2014-2015. 
 
Vraag  
Gesteld dat er een groene dijk komt: is het inderdaad zo dat het eventueel te 
vervallen deel van de huidige paaiplaats (Terheijden) kan worden verplaatst als 
verlengde van het resterende deel langs de Mark in de richting van Breda?   

Referentie:  Informatie van Jan Groot  
Antwoord 
De locaties waar dat zou kunnen liggen, of in de beschermingszone van de 
waterkering (richting Markant 3), of er zijn al paaiplaatsen gerealiseerd (voorbij de 
roeivereniging Breda). De te compenseren lengte kan hier mogelijk niet gerealiseerd 

worden. Vanwege de ligging van de paaiplaats (nabij de waterkering) is dan 
mogelijk ook een dijkversterkingsmaatregel aan de orde.     

 
Vraag 
Wat bedragen naar schatting de kosten wanneer de gehele paaiplaats zou (moeten) 
worden verplaatst?  
Antwoord 
Dat is in deze fase nog niet te zeggen en hangt sterk af van de locatie, mogelijke 
vastgoedkosten, extra maatregelen voor dijkversterking, etc  

 
Indien een paaiplaats geheel of gedeeltelijk wordt aangetast dient dit 

gecompenseerd te worden in de directe omgeving. De compensatie dient plaats te 

vinden voorafgaande aan de uitvoering, cq dijkversterking.  

Om te kunnen compenseren is ruimte nodig en is mogelijk grondverwerving aan de 

orde. Dit brengt het risico van niet tijdige grondverwerving voor compensatie van de 

vispaaiplaats met zich mee. Grondverwerving gebeurd op basis van vrijwilligheid en 

kan niet worden afgedwongen. Het gevolg van dit risico is dat de eindmijlpaal 2023 

mogelijk in het geding komt. 

 
Fractie Ongebouwd 
Vraag 
algemeen 
Wordt er met het uitwerken van de voorkeursalternatieven ook rekening gehouden 
met het maken van opstelplaatsen voor noodpompen. 

Antwoord 
Ja, daar waar nodig wordt in de uitwerking rekening gehouden met opstelplaatsen 
voor noodpompen. 
 
Vraag 
Deelgebied Markkant strekking 1 + 2 
Wat zijn de kosten voor het verplaatsen van de paaiplaats en hoeveel EVZ gaat er 

verloren  en moet er elders worden gecompenseerd. Wat zijn hiervan de kosten? 

Antwoord 
Dat is in deze fase nog niet te zeggen en hangt sterk af van de locatie, mogelijke 
vastgoedkosten, extra maatregelen voor dijkversterking, etc.  
 
Vraag 

De huidige paaiplaats en ecologische verbindingszone hebben bewezen dat ze goed 
werken en een bijdrage leveren aan de KRW doelen.  Kan het verplaatsen van de 
EVZ en de Paaiplaats dezelfde bijdrage leveren aan de KRW doelen op korte termijn 
als de bestaande paaiplaats en EVZ? 
 
 



 

 

Pagina 6 
 

Antwoord 

Het verwijderen van deze paaiplaats dient gecompenseerd te worden in de directe 
omgeving om dit significante negatieve effect teniet te doen. Echter, een 
verplaatsing c.q. compensatie van de paaiplaats, betekent niet dat de nieuwe 
paaiplaats dezelfde werking zal hebben. Een goede werking van een paaiplaats is 
van veel factoren afhankelijk. Een deel is door de mens te bepalen, echter een deel 
bepaalt de vis zelf en daar heeft de mens geen invloed op.  
 

Vraag 
Als bij Markant 1 en 2 wordt verstevigt richting de MARK neemt de 
bergingscapaciteit van de MARK af. Moet deze afname aan bergingscapaciteit dan in 
het stroomgebied van de MARK elders worden gecompenseerd. ZO ja wat zijn de 
kosten? 
Antwoord 

Ten behoeven van het versterken richting de Mark zijn berekeningen gemaakt 
waarbij de invloed op de afvoer- en bergingscapaciteit is bepaald. Hieruit blijkt de 
invloed van buitenwaartse versterking nihil. Daarom zijn in deze fase geen kosten 
meegenomen voor compensatie, dit wordt in de planfase verder uitgewerkt. 
 

Vraag 
Is er sprake van kapitaalsvernietiging als de EVZ en de paaiplaats worden 

verplaatst. Zo ja, hoeveel? 
Antwoord 
De paaiplaatsen zijn in 2010 aangelegd. Door de behoefte aan rietwortelspecie 
elders zijn door werk met werk te maken de investeringskosten beperkt gebleven. Er 
is niet via een bestek gewerkt, maar vanuit groot onderhoud. De kosten voor de 
aanleg van de huidige paaiplaats bedroegen circa € 10.000,-. De EVZ en 
paaiplaatsen vanuit de KRW zijn zonder subsidie van de provincie aangelegd.  

 
Fractie PvdA 
Vraag 
Met betrekking tot Markkant 1-2: Uit bevindingen van bureau HKV blijkt, dat een 
demontabele kering een grote belasting geeft op de calamiteitenorganisatie en een 
groot beslag legt op de faalkansruimte in een dijkring. Een demontabele kering is 

zoals toegezegd aan de omgeving, wel als alternatief meegenomen in de 
beoordeling. Daaruit blijkt dat, naast het draagvlak bij de interne organisatie, het 

verschil in kosten tussen een kering in grond/constructie en een demontabele kering 
groot is; met name vanwege beheer en onderhoudskosten.  
Kan een nadere kostenspecificatie gegeven worden? 
Antwoord 
Inderdaad blijkt dat het kansrijke alternatief demontabele kering geen draagvlak 

heeft bij de interne organisatie, de druk op de calamiteitenorganisatie toeneemt, 
extra maatregelen vergt t.a.v. de faalkans, zeer lastig uitbreidbaar is en hoge kosten 
heeft. Dit heeft geleid tot beleid voor demontabel keringen: Nee, tenzij. De kosten 
zijn hieronder weergegeven. 
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Vraag 
Wat wordt bedoeld met ‘draagvlak interne organisatie’? 
Antwoord 

Met draagvlak wordt bedoeld hoe de interne organisatie binnen het waterschap de 
alternatieven beoordeelt. Dat is opgehaald vanuit de interne werkgroep, waarin 
beleidsafdelingen, beheer en onderhoud en handhaving zijn vertegenwoordigd. De 
alternatieven zijn als volgt beoordeeld door de interne werkgroep: 
Positief: interne stakeholders staan positief ten opzichte van het alternatief; 
Neutraal: interne stakeholders hebben geen grote bezwaren met betrekking tot het 
alternatief; 

Negatief: interne stakeholders hebben (grote) bezwaren meet betrekking tot het 
alternatief 
 
Vraag 
Graag nadere toelichting op de risico’s calamiteiten. 
Antwoord 

In de dagen voorafgaand en ten tijden van een (maatgevend) hoog water heeft de 

calamiteitenorganisatie tal van werkzaamheden door heel het beheergebied. Het is 
niet verantwoord om een strekking van enkele honderden meters demontabele 
kering ook in deze periode te moeten opbouwen. Het waterschap is verantwoordelijk 
voor een deugdelijke kering om het achterland met inwoners en bebouwing te 
beschermen tegen de maatgevende omstandigheden. 
 

Vraag 
Met betrekking tot Markkant 1-2: Bewoners claimen waardeverlies en inlevering 
woongenot bij de voorkeursvariant. Ongeacht de keuze van variant:  
Is er in de begroting rekening gehouden met eventuele planschade op basis van de 
WRO (Wet Ruimtelijke Ordening)? 
Antwoord 
Nee, dit wordt geraamd in de volgende fase. 

 
 
Vraag 

Met betrekking tot Markkant 1-2: Bij keuzevariant 3 zijn de negatieve gevolgen voor 
EVZ en de paaigebieden een zwaarwegend tegenargument. Hierbij zouden namelijk 
compenserende maatregelen nodig zijn. 
Kan financieel inzichtelijk gemaakt worden wat de totale verschillen zijn (incl 

compensatiemaatregelen EVZ) tussen variant 1 en 3? 
Antwoord 
Eventuele compensatiemaatregelen zijn niet in beeld gebracht. De kosten voor 
compensatie zijn hangt sterk af van de locatie, mogelijke vastgoedkosten, extra 
maatregelen voor dijkversterking, etc.  
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Vraag 

Een algemene vraag met betrekking tot de varianten: 
Zijn bij alle (voorkeurs)varianten ook de stikstofeffecten en –risico's meegenomen?  
Antwoord 
De stikstofeffecten en – risico’s zijn in deze fase niet onderscheidend voor een keuze 
voor een alternatief en daarom niet meegenomen. In de vervolgfase als de wijze van 
uitvoering bekend is zullen berekening moeten uitwijzen of er significante 
stikstofeffecten en risico’s aan de orde zijn. 

 
3.2 
 

Kredietaanvraag voorbereiding Noordrand Midden (HOOFDPUNT) 
Fractie Water Natuurlijk 
Vraag 
* kunt u aangeven waar de overschrijdingen vandaan komen, waardoor er extra 
krediet nodig is? En welke budgetten waren per onderdeel geraamd? Nu is onhelder 

of de overschrijding voortkomt uit de opgave voor de regionale keringen, of uit de 
realisatie NNB en/of watersystemen. 
Antwoord 
Er is geen sprake van overschrijdingen. De investeringsprognose is in 2018, na 
ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst, afgestemd op de trekkende rol 

die het waterschap in dit project heeft. Onlangs is die prognose verhoogd omdat de 
kering in het deelgebied Weimeren ondergebracht is bij dit project; de 

investeringsprognose bij het project Verbetering Regionale Keringen is met het 
zelfde bedrag verlaagd. 
 
Fractie Ons Water/Waterbreed 
Vraag 
In de adviesnota lezen wij: De scope van het project is inmiddels uitgebreid met het 
versterken van de kering in deelgebied Weimeren. Deze kering ligt binnen de NNB-

begrenzing. Om tot een optimale afstemming te komen tussen de uitvoering van de 
natuurontwikkeling en de kadeverbetering, heeft het Directieteam besloten om deze 
kering vanuit het project Verbetering Regionale Keringen over te brengen naar het 
project NRM. De totale investeringsprognose komt daarmee te liggen tussen de € 
16,9 en € 20,9 miljoen; vooralsnog wordt uitgegaan van een investeringsprognose 
van € 19 miljoen.  

Wat zijn de verwachte kosten voor de desbetreffende kering en welke gevolgen 
heeft het overbrengen naar het project NRM voor het investeringsbedrag van de 

Verbetering Regionale Keringen? 
Antwoord 
Er is uitgegaan van een totale investeringsprognose van € 8,1 miljoen voor de 
kering in Weimeren; daarbij is dezelfde rekensystematiek toegepast als bij het 
project Verbetering Regionale Keringen. De investeringsprognose bij het project 

Verbetering Regionale keringen is met hetzelfde bedrag verlaagd.   
 
Vraag  
In een persartikel wordt gesteld dat de kosten van dit project tussen de 24 en 32 
miljoen gaan kosten. Wat zijn successievelijk de bijdragen/ subsidies van Provincie, 
Staatsbosbeheer, Waterschap en gemeenten?   
Antwoord 

Het in het persartikel genoemde bedrag heeft enkel betrekking op de 
natuurontwikkeling (aankoop grond + inrichting) en op het hydrologisch herstel van 
de natte natuurparel. De kosten van de kering zitten hier dus niet in.  
Op grond van de huidige begroting draagt het waterschap hier netto € 3,5 miljoen 
aan bij (exclusief de verbetering van de kering); SBB draagt € 12,3 miljoen bij, 

hetgeen deels bekostigd wordt vanuit de verkoop van vrijkomende grondstoffen. 

Vanuit subsidies (STUW en GOB) en de provincie wordt een totaalbijdrage verwacht 
van € 11,8 miljoen.  De gemeenten zijn vooralsnog niet financieel betrokken bij dit 
project. 
 
Vraag 
Er moet nog 100 hectare aangekocht worden (kosten ongeveer 8 miljoen euro). 
Zitten deze kosten in de totale investering? 
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Antwoord 

Het deel wat niet door het GOB gesubsidieerd wordt zit in de 
investeringsprognose. Het waterschap financiert die kosten vóór; deze kosten 
worden later doorberekend naar de eindbeheerder.  
  
Vraag 
Betekent een trekkende rol van het Waterschap dat de kosten die het Waterschap 
maakt worden verrekend of komen deze voor rekening Waterschap?   

Antwoord 
In de samenwerkingsovereenkomst is vastgelegd dat de interne kosten van de 
projectpartners niet verrekend worden; elke partij draagt die kosten zelf. 
 
Vraag 
Is het correct dat er nog geen gezamenlijke bijeenkomst is geweest waarin plenair 

alle belanghebbenden zijn geïnformeerd over het project NRM? Uit onze informatie 
blijkt een aantal aangrenzende eigenaren nauwelijks of niet op de hoogte te zijn van 
een en ander.  
Antwoord 
Op 29 januari 2019 is er een bijeenkomst gehouden in Etten-Leur voor alle 

belangstellenden. De aankondiging vond plaats in de lokale media. Deze 
bijeenkomst symboliseerde de aftrap van het project. Hierna zijn er meerdere 

bijeenkomsten geweest over het deelgebied Weimeren. Hiervoor zijn de 
grondeigenaren, pachters en omwonenden van Weimeren uitgenodigd en 
geïnformeerd. Weimeren is het eerste deelgebied wat in uitvoering gebracht wordt. 
De andere deelgebieden (Strijpen/De Berk en Kelsdonk/Zwartenbergsche polder) 
zullen komend jaar (2020) worden opgepakt. Particuliere grondeigenaren binnen het 
als NNB-begrensde gebied zijn daarover reeds benaderd. In 2020 zullen ook de 
aangrenzende eigenaren van deze gebieden benaderd worden. 

 
Vraag 
Wanneer landbouwgronden worden vervangen door natuur heeft dit gevolgen voor 
de tarieven van “ongebouwd”. Is indicatief aan te geven welke gevolgen dit project 
heeft op de genoemde tarieven?  
Antwoord 

Vanuit de wetenschap dat er steeds meer natuur gerealiseerd wordt, is op voorhand 
in de kadernota 2020-2029 al rekening gehouden met een indicatieve toename van 

hectares voor natuur en een afname van hectares voor ongebouwd. De gevolgen 
van de natuurinrichting van Noordrand Midden zijn daarmee dus ook in de kadernota 
meegenomen in de tariefontwikkeling. Meer specifieke tariefseffecten kunnen in dit 
stadium niet worden gegeven. 
 

Vraag 
Wat zijn de extra kosten voor het trekkerschap voor 
het onderhavige natuurontwikkelingsproject, dit ten opzichte van de kosten voor 
het “sec” realiseren van onze eigen doelstelling(-en)  (onder meer hydrologisch 
herstel).  
Toelichting: Wij zijn als Waterschap Brabantse Delta inmiddels trekker van drie   
grote natuurprojecten: Noordrand Midden, Oudland Halsters Laag en Westelijke 

Langstraat. Het is van belang de mogelijke extra kosten scherp in beeld te hebben 
en in het oog te houden.  
Antwoord 
Deze kosten zijn niet exact in beeld te brengen, mede vanwege het feit dat de 
provincie jaarlijks (gratis) capaciteit beschikbaar stelt voor NNB-projecten. De 

gesprekken over het leveren van capaciteit voor 2020 en daarna lopen nog. 

 
Vraag 
Is het mogelijk agendapunt 3.2 aan te houden en er een themavergadering over te 
houden, dit met het oog op de onduidelijkheden respectievelijk onzekerheden?   
Het aanhouden van het agendapunt leidt in dit geval onherroepelijk tot vertraging, 
nu het beschikbare krediet nagenoeg is uitgeput.  
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Fractie PvdA 

Vraag 
Zodra er een nauwkeuriger en betrouwbaarder beeld is van de uitvoeringskosten, 
worden de daarvoor benodigde middelen aangevraagd. 
Wanneer kan er wel een nauwkeuriger en betrouwbaarder beeld gegeven worden? 
Antwoord 
Voor de kering ontstaat er een betrouwbaarder beeld van de uitvoeringskosten 
medio 2020; voor Noordrand Midden west is dat medio 2021. 

 
Vraag 
Indien de afnemer van het veen afhaakt, heeft SBB een financieringsprobleem. Dat 
kan consequenties hebben voor de inrichting (mogelijk minder ambitieus) en voor de 
planning. 
Hoe groot is dan het financieringsprobleem voor Staatsbosbeheer? 

Antwoord 
Als de afnemer afhaakt zal als eerste gezocht worden naar een andere afnemer. 
Indien de opbrengsten uit de verkoop van het veen achterblijven bij de 
verwachtingen, dan treden partijen met elkaar in overleg, waarbij het niet 
uitgesloten is dat het ambitieniveau van de natuurinrichting bijgesteld wordt.  

 
Vraag 

In de samenwerkingsovereenkomst is opgenomen dat partijen gezamenlijk de 
risico’s nader in beeld brengen en daarvoor beheersmaatregelen uitwerken. 
Klopt het dat op dit moment niet alle risico’s exact in beeld zijn?  
Antwoord 
De risico’s zijn recent door de partijen gezamenlijk in beeld gebracht. Deze zijn 

opgenomen in een risicodossier waarin ook beheersmaatregelen zijn benoemd. 

Onderdeel van de werkzaamheden van de projectteamleden is om de 

beheersmaatregelen uit te voeren en het risicodossier up to date te houden.  

 
Fractie Bedrijven 

Vraag 
Op pagina 2 van de adviesnota worden enkele mogelijke voordelen genoemd 
waarom deze twee projecten bij elkaar worden gevoegd. Kunt u aangeven welke 
concrete financiële voordelen worden behaald door deze twee projecten samen te 

voegen? 
Antwoord 
De financiële voordelen kunnen momenteel nog niet concreet benoemd worden. Bij 

het uitwerken van de varianten voor de kering in Weimeren in de loop van 2020, 
ontstaat er een beeld van de financiële aspecten.  
 
Vraag 
Op pagina 3 van de adviesnota wordt genoemd dat er met betrokken partijen een 
SOK is afgesproken. 

Welke concrete afspraken zijn er in de SOK gemaakt met de betreffende 
samenwerkingspartners gemaakt op welke manier zal worden omgegaan met 
kostenoverschrijdingen? 
Antwoord 
In de SOK is vastgelegd dat het waterschap financieel bijdraagt aan het hydrologisch 
herstel; deze kosten zijn subsidiabel in het kader van de STUW. Voor de 
natuurontwikkeling (aankoop grond en inrichting) is de eindbeheerder 

verantwoordelijk, die daarbij gebruik kan maken van de subsidiemogelijkheden 
vanuit het Groen Ontwikkelfonds (GOB). De eindbeheerder is SBB of dat zijn 

particulieren. In de SOK is bovendien opgenomen dat bij onvoorziene 
omstandigheden partijen met elkaar in overleg treden.  
 

3.3 
 

Aanvraag aanvullend krediet Bijdrage Hoogwaterbeschermingsprogramma 
2019 (HOOFDPUNT) 

Fractie Water Natuurlijk 
Vraag 
Op basis van welke berekeningen komt die extra 1,1 miljoen euro tot stand? En hoe 
matcht dit met achterlopende uitvoering van het Rijksprogramma? 
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Antwoord 

De bijdrage van de waterschappen is opgebouwd uit een projectgebonden aandeel 

en een solidariteitsdeel. Het projectgebonden aandeel betreft het totaal van de 10% 

eigen bijdragen van de waterschappen die HWBP-projecten uitvoeren. De overige 

90% wordt als subsidie vanuit het HWBP gefinancierd. 

Het solidariteitsdeel wordt door alle waterschappen betaald en op grond van de 

Waterwet over de waterschappen verdeeld.  

Door de achterlopende uitvoering van het rijksprogramma is het projectgebonden 

aandeel lager geworden en daardoor is de solidariteitsbijdrage hoger geworden. 

De waterschappen betalen over 2019 een hogere solidariteitsbijdrage dan waarvan 

in de ramingen tot nu toe is uitgegaan. Hier tegenover staan lagere 

solidariteitsbijdragen over de jaren 2020 en later. 

 

De extra 1,1 miljoen is als volgt tot stand gekomen: 

De reeds gefactureerde bijdrage HWBP is 7,3 Mio, hierbij komt de verwachte 

omvang van de eindafrekening  2019 van 1,0 Mio en de indexering van 2,02% over 

het reeds gefactureerde bedrag (148.317 euro). 

 

 

Fractie PvdA 
Vraag:  
Vanuit de Unie van Waterschappen zijn op 18 september nieuwe ramingen voor de 
HWBP bijdragen 2019 – 2022 bekend gemaakt. Dit was drie maanden geleden.  
Waarom nu pas bekend wat de bedragen zijn? 
Antwoord: 

De informatie van de Unie is ontvangen op 18 september.  

Hier is in oktober een nota voor geschreven, die op 5 november in het DT is 

gebracht en nu bij het AB is ingebracht. In managementletter 4 en de begroting 

2020 is al rekening gehouden met de actuele bedragen. 

 
4.2 

 

Partiële herziening peilbesluiten 2019 fase 2 (HAMERSTUK) 

Fractie Water Natuurlijk 
Vraag 
Wie wordt wanneer aangemerkt als belanghebbende? Is dat iedereen die een vraag 
stelt? Zoals bijv. in het genoemde geval van de tennisvereniging. 
Antwoord 
In juridische zin is belanghebbend “… degene wiens belang rechtstreeks bij een 

besluit is betrokken” (Algemene wet bestuursrecht). Het al dan niet stellen van 
vragen heeft geen invloed op de uitleg van het waterschap van het begrip 
belanghebbende.   
 
Vraag 
Ons is niet helemaal helder op basis van de stukken welk effect de verschillende 
besluiten hebben op de peilverhoging of juist verlaging. Kunt u dit aangeven? 

Antwoord 
Deze besluiten veranderen voornamelijk de ligging van peilgebiedsgrenzen. Op een 
groot deel van de locaties op kaart verandert dus inderdaad niets aan de peilen, 
maar de locaties die door de grenswijziging bij een ander of bij een nieuw peilgebied 
gaan horen krijgen weldegelijk een ander peil dan voorheen. Dit blijkt voor 
Dommelbergen door fig. 2 en 3 te vergelijken, en voor Standdaarbuiten uit fig. 1. 
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4.4 

 

Aangepaste beleidsdocumenten Buitengewoon Doen met ingang van 2020  

Fractie Partij voor de Dieren 
Daarnaast willen we graag het woord voeren op hamerstuk ‘besluit mandatering 
Verordening beleids- en verantwoordingsfunctie’.  
 
Fractie Ongebouwd 
Vraag 
Punt 2 Met ingang van 2020 vervalt het onderscheid tussen instandhoudings- en 

ontwikkelingsinvesteringen 
Hierin wordt aangegeven dat de kwaliteit van de projectprognoses de laatste jaren 
door sturen op hoofdlijnen, het steeds meer aan de voorkant nadenken over 
projecten en de nieuwe opzet van de mandatering van investeringskredieten is 
toegenomen. Dat op basis hiervan de verstrekte uitvoeringskredieten met ingang 
van 2020 niet meer zonder toestemming van het AB mogen worden overschreden.  

Dit bovenstaande is een goed streven alleen uit is verleden (kort geleden) is ook 
gebleken dat het toch ook heel moeilijk is om goed te prognotiseren. Hoe gaan we 
er mee om als blijkt dat door deze wijziging er toch heel veel projecten bij het AB 
komen omdat het krediet is overschreden. Nu moet er voor € 1 euro overschrijding 
toestemming worden gevraagd. Is het niet beter om een marge in te bouwen of om 

deze werkwijze na een halfjaar of jaar te evalueren  
Antwoord 

Het is niet de verwachting dat er veel extra aanvragen voor aanvullend 
uitvoeringskrediet bij het algemeen bestuur ingediend zullen worden. De kwaliteit 
van projectprognoses is de laatste jaren door sturen op hoofdlijnen, het steeds meer 
aan de voorkant nadenken over projecten en de nieuwe opzet van de mandatering 
van investeringskredieten toegenomen. Daarnaast worden uitvoeringskredieten voor 
grote complexe projecten steeds vaker aangevraagd in meerdere delen, zodat 
voortschrijdend inzicht in de kredietaanvragen kan worden meegenomen.  Dit neemt 

niet weg dat er mogelijk wel enkele aanvullende aanvragen voor uitvoeringskrediet 
nodig kunnen zijn, door het aanpassen van deze beleidsregel. Kleine 
overschrijdingen op kredieten worden jaarlijks bij de jaarrekening in één voorstel 
aan het algemeen bestuur voorgelegd ter verschoning. Het is dus niet zo dat voor 
elke kleine kredietoverschrijding aanvullend uitvoeringskrediet aangevraagd hoeft te 
worden.    

 
5 

 

NOTULEN EN BESLUITENLIJST 

Fractie Water Natuurlijk 
Vraag 
Bij besluitenlijst 20 november: WN heeft een stemverklaring afgelegd bij het besluit 
over Procesvoorstel aanpassing belastingstelsel. Dat zien we niet terug in de 
besluitenlijst. Wel in het verslag, maar hoort volgens ons ook als aanvulling op het 

besluit aldaar opgenomen te worden. Als die aanname klopt, willen jullie dit dan 
overnemen in de besluitenlijst. 
Antwoord 
Stemverklaringen worden niet opgenomen op de besluitenlijst; op de besluitenlijst 
staan enkel de genomen besluiten. De stemverklaringen zijn wel opgenomen in het 
verslag.  
 

Vraag 
Bij het verslag en besluitenlijst van 4 december: in het verslag, noch in de 
besluitenlijst staat welke moties zijn overgenomen (moties van WN, 
Natuurterreinen, PvdA, met PvdD en CDA als participant hier en daar), of verworpen 
(de motie van de PvdD). Kunt u dit aanvullen? Het staat nu wel goed op de site. 

Antwoord 

Moties en amendementen komen enkel op de besluitenlijst als hierover is gestemd. 
In het geval het dagelijks bestuur een motie overneemt, komt deze motie niet op de 
besluitenlijst.  
Er zal nog eens naar het verslag worden gekeken en zonodig worden de moties en 
amendementen waarover is gestemd toegevoegd aan de besluitenlijst.  
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100 

 

Bijlage behorende bij de vergadering van het algemeen bestuur van 18 

december 2019 
Brief Stichting Gezond Water ‘Kostenterugwinning sportvisserij’’ 
Fractie Water Natuurlijk 
Vraag 
waarom heeft de Sportvisserij ZW-NL de hier bijgevoegde brief plus antwoord nog 
niet ontvangen?  
Antwoord 

De antwoordbrief is vorige week verzonden aan Sportvisserij ZW-NL 
 
Fractie Partij voor de Dieren 
Vraag 
Waterschap Brabantse Delta ondersteunt de aanpak van de Green Deal 
“Sportvisserij Loodvrij”. Deze deal streeft er echter naar om in 2021 een eerste 

reductie van 30% van vislood in de sportvisserij aan te tonen. Is deze doelstelling 
gezien de eisen aan waterkwaliteit en bekende nadelige effecten van lood niet veel 
te terughoudend om als waterschap steun aan te verlenen? En is deze 
terughoudendheid niet onnodig als we mogen geloven, dat 95% van de sportvissers 
open staat voor het gebruiken van alternatieven voor lood? (te lezen in het artikel 

‘Lood om oud ijzer’ in Visionair nr 52, juni 2019). 
Antwoord 

Dit is een vraag naar de ambitie van het waterschap en daarmee een bestuurlijke 
vraag. 
 
Vraag 
In de brief “Sportvisserij Zuidwest Nederland over Stichting Gezond Water” valt te 
lezen: “Veranderingen nemen tijd. We eten bijvoorbeeld niet ineens massaal 
biologisch vlees of vegetarisch en we schaffen niet van de ene op de andere dag 

allemaal een elektrische auto of een warmtepomp aan, maar maken wel progressie 
met elkaar.” Wij zouden graag inzicht krijgen in de kosten die het (met name voor 
individuele sportvissers) met zich meebrengt om loodvrij te vissen. Ook zijn we heel 
benieuwd welke psychische belemmeringen er mogelijk spelen bij deze verandering, 
die hier niet benoemd worden. In andere woorden, kunt u ons uitleggen wat 
sportvissers tegenhoudt om over te gaan op loodvrij? 

Antwoord 
De kosten van loodvrij vissen zijn voor ons niet inzichtelijk. De vraag naar de 

motieven van sportvissers om al dan niet loodvrij te vissen valt buiten de expertise 
van het waterschap. 
 
Vraag 
In het antwoord naar Stichting Gezond Water valt te lezen dat er op dit moment 

wordt gewerkt aan procesvoorstel en opdracht voor aanpassing belastingstelsel en 
dat discussie hierover pas plaatsvindt na vaststelling ervan. Geeft u hiermee aan dat 
er een mogelijkheid is dat in de nabije toekomst wel een mogelijkheid ontstaat om 
kosten ten gevolge van loodvervuiling terug te winnen van de 
sportvissers(verenigingen)? Zo nee, waarom niet? 
Antwoord 
Met deze zinsnede wordt bedoeld dat er op dit moment bij de Unie van 

Waterschappen wordt gesproken over (een procesvoorstel en opdracht voor) een 

aanpassing van het belastingstelsel. Het is een bestuurlijke afweging welke 

onderwerpen worden ingebracht voor de integrale bespreking en behandeling van de 

aanpassing van het belastingstelsel.  

 
‘Verslag China november 2019’. 
Fractie Partij voor de Dieren 
Vraag 

Waarom ziet waterschap Brabantse Delta er voor zichzelf een rol in om bedrijven (al 
dan niet uit onze regio) te helpen voet aan de grond te krijgen in China?  
Antwoord 
Het waterschap Brabantse Delta heeft op uitnodiging van de provincie Noord-
Brabant deelgenomen aan de China missie. Het primaire doel van een 
waterschapsmissie is het delen en verwerven van kennis over de uitvoering van 
waterschapstaken. Vanuit deze vraag bij deze missie van de provincie heeft het 
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waterschap een bijdrage geleverd. Daarbij geldt bovendien dat de ervaring leert dat 

het voor Nederlandse bedrijven moeilijk is een voet aan de grond in China te krijgen 
omdat veel Chinese bedrijven overheidsbedrijven zijn en gewend zijn eerste 
contacten via collega overheden te laten verlopen.  
 
Vraag 
Hoe bepaalt waterschap Brabantse Delta (mede, eventueel samen met andere 
overheden) welke bedrijven mee worden genomen op missies zoals die naar China? 

Wat zijn de criteria hiervoor? 
Antwoord 
Het waterschap heeft op uitnodiging van de provincie Noord-Brabant deelgenomen 
aan de China missie. De organisatie van deze missie ligt dan ook bij de provincie. 
Het waterschap heeft dan ook niet actief bedrijven geworven voor deelname, maar 
heeft in overleg met de organisator bedrijven laten aansluiten die interesse tonen en 

een band hebben met de onderwerpen van de missie. 
 
Vraag 
Wat is de houding vanuit waterschap Brabantse Delta ten opzichte van uitwisseling 
van Brabantse studenten met Chinese studenten? Welke rol speelt dit waterschap 

hierin? Hoe valt het stimuleren van deze uitwisseling (en de vliegreizen die ermee 
gepaard gaan) te rijmen met inzet op klimaatmitigatie vanuit het waterschap? 

Antwoord 
In algemene zin staat het waterschap positief tegenover de uitwisseling van 
studenten. Het delen van kennis en innovaties biedt kansen voor verbetering van de 
uitvoering van de taken van het waterschap. Het waterschap biedt dan ook 
stageplaatsen en onderzoeksfaciliteiten. 
 
Vraag 

Is waterschap Brabantse Delta voornemens de uitstoot die gepaard is gegaan met 
de reis naar China te compenseren? Zo ja, hoe? Zo nee, waarom niet? 
Antwoord 
Op dit moment is er geen beleid. Bij missies in het kader van de Blue deal zal naar 
verwachting vanaf 2020 compensatie van uitstoot plaatsvinden. Ons 
waterschapsbeleid zal hierop worden aangepast. Deze China-missie is georganiseerd 

door de provincie Noord-Brabant. Op dit moment wordt navraag gedaan bij de 
provincie of de compensatie heeft plaatsgevonden. 

 
Vraag 
Is dit waterschap ook bezig met de uitstoot die gepaard zal gaan met het bezoek 
van delegatie Chanzhou aan het waterschap? Wordt er bijvoorbeeld gestuurd op een 
limitering van het aantal gedelegeerden dat de vliegreis zal maken? Zo nee, waarom 

niet? 
Antwoord 
De delegatie van Changzhou zal niet alleen het waterschap bezoeken maar tevens 
ook de gemeente Breda en diverse andere kennisinstellingen en bedrijven. De 
details van de nog te plannen reis zijn nog niet bekend. Het is aan de gemeente 
Changzhou te bepalen welke bedrijven en overheden zij wil bezoeken en welke 
Chinese specialisten en bestuurders hiervoor noodzakelijk zijn. De ervaringen tot op 

heden zijn dat de delegaties uit China zo beperkt mogelijk van omvang zijn. 
 
Fractie PvdA 
Reactiebrief vragen fractie PvdA ‘Zeker zijn – veiligheid bij asbest’ 
Vragen 

Over asbestrisico’s (aanvullend op beantwoording DB) in meer algemene zijn:  

Vraag 
Is er een communicatieplan om inwoners en ondernemers bewust te maken mbt 
risico’s asbest en water?  
Antwoord 
Inwoners hebben geen kans op risico's m.b.t. asbest en water vanuit de objecten 

van het waterschap. Hier wordt dus ook niets over gecommuniceerd. 

Ondernemers / aannemers die werken op objecten waar kans is op asbesthoudende 

materialen worden vooraf door middel van veiligheidsinstructies op de hoogte 

gebracht. 
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Vraag 

Wordt aangehaakt op bestaande communicatieprogramma’s van bijv 
(rijks)overheid?  
Antwoord 
Nee.  
Bespreking niet meer nodig!  
 

 

Ter bespreking 
 
agendapunt Onderwerp door  
4.4 Aangepaste beleidsdocumenten 

Buiten gewoon doen 
: Partij voor de Dieren 

Ingekomen 

stukken 

Vragen fractie WN en 

Natuurterreinen over Merkske 
(plus DB-reactie) 
 

: Water Natuurlijk 

 Brief bewonerscomité Rietveen 
(Plus DB-reactie) 

 

: Water Natuurlijk, PvdA 

 Mail PvdA/WN/Natuurterreinen 

+ beantwoording DB: ‘Ter 
bespreking voor DB  d.d. 10-
12-2019: Bewonersbrief SODO 
en opvolging vanuit motie’ 
Bespreking! 
 

: PvdA 

 Brief comité Markkant (plus DB-

reactie) 
 

: Water Natuurlijk 

    
Ons Water / Waterbreed 
ALGEMEEN:  
Er staat nog een aantal vragen van onze fractie open. Graag aandacht daarvoor. Zo hebben wij de 

tarieven voor “ongebouwd” van de waterschappen Aa en Maas en de Dommel gevraagd. Daar is in 
de Voorbereidingscommissie Financiele Zaken een toezegging over gedaan. De exacte tarieven 

hebben we nog niet ontvangen (alleen een persbericht van de UvW).  
 
Openstaande vraag AB 4 december 2019 
De heer Van Noord: Voorzitter. Een kleine vraag. Er waren een aantal stemmingen en ik hoorde u 

zeggen partij A of B stemt voor of tegen. Hoe wordt dit nou geregistreerd? Wij hebben geen 

hoofdelijke stemming of is dat op aantallen of komt in de notulen te staan welke partij voor of 

tegen is? Hoe vindt zoiets plaats? 

De voorzitter: In de notulen staat dat het voorstel met algemene stemmen is aanvaard. Als een 

fractie tegenstemt, dat heb ik zojuist bij de begroting geformuleerd, dan wordt dat in de notulen 

opgenomen. Bij de moties die allemaal zijn, ik zit even na te kijken wat er allemaal heel expliciet 

nog verantwoord had moeten worden, omdat er eigenlijk niet door personen afwijkend is gestemd. 

Eigenlijk is alles met alle stemmen aangenomen, behalve op het ene punt en daarvan staat de 

aantekening van de PvdD bij. De stemverklaringen staan ook letterlijk in het verslag. Als fracties 

nadrukkelijk aantekening willen hebben dat zij tegen zijn zoals in deze situatie zij dat in hun 

stemgedrag laten blijken, dus dat blijkt dan wel uit de notulen. Ik zal het nog even met onze 

mensen nagaan, zodat ook mensen die het over jaren nalezen, het precies weten. Dat is denk ik de 

reden van uw vraag. 

Antwoord 
Op het moment dat het verslag van de voorbereidingscommissie werd gepubliceerd, waren de 
tarieven van de waterschappen nog niet besloten. Ons waterschap kan geen tarieven van andere 
waterschappen naar buiten brengen als het eigen bestuur nog geen besluit heeft genomen. Nu de 
tarieven openbaar zijn, kunnen we in onze beantwoording ingaan op de tarieven per waterschap:  
 

Tarief Ongebouwd Waterschap de Dommel 2020  
  
Watersysteemheffing Ongebouwd  
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Eigenaren van grond en/of landerijen 

€ 54,89 per hectare (2019 € 50,47) 
  
Tarief Ongebouwd Waterschap Aa en Maas 2020  
  
Watersysteemheffing Ongebouwd 
€ 80,85 euro per hectare (2019 € 77,07) 
 

Ter vergelijking het tarief Ongebouwd van Waterschap Brabantse Delta 2020 
Watersysteemheffing Overig Ongebouwd  
€ 61,77 euro per hectare (2019 € 57,42) 


